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  چكيده
ي با تاريخ ووقايع گذشته همانند كسـي اسـت كـه از جايگـاه بـاال      قرآن كريم در مواجهه

گر آن بوده و با اشراف به آن تمام جزييات رخ داده  را بعينه مشاهده كرده است. اين نظاره
نگري و زدودن شاخ و برگ و زوايد رويدادها و وقايع، بـا نگـاهي   كتاب آسماني با جامع

نتايجي عام، تاثير گذار،جامع وآينده سازدست يافته است. قرآن كريم، از  نگر بههمه جانبه
نگر به كاركردهاي گونا گون و زوايـاي مختلـف آموزشـي، تربيتـي،     ي ديد كلييك زاويه

هـاي فكـري در   هـا و نحلـه  بنـدي اجتماعي، سياسي، كشف سنن و قوانين، شناخت دسته
امم توجه كرده و بـا فاصـله گـرفتن از    جامعه و شناخت علل عظمت و انحطاط جوامع و 

هاي زماني، مكاني و افرادي و الغاي خصوصيت از واقعه خاص و ها و خصوصيتويژگي
به دست دادن قواعدي كلي جهت جري و تطبيق به زمانها و افراد ديگر در جهـت اثبـات   

وش جاودانگي قرآن، به تاريخ  و وقايع تاريخي نگريسته اسـت. در مقالـه پـيش رو بـه ر    
ي ديد قـرآن در سـه   هاي تاريخ از زاويهتحليلي و بررسي موردي به دنبال تبيين كاربست
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  مقدمه. 1
هـا و  دانـد كـه داشـته   مشفق و ناصح مـي  هاي تاريخي را همچون معلميقرآن كريم، تجربه

هاي خود از وقايع و رخدادها را براي تربيـت گـام بـه گـام و رسـاندن بـه كمـال و        تجربه
مجـدد  ي ها، از تجربهسعادت، در اختيار انسان قرار داده است تا با بهرده بردن از اين تجربه

ها هاي ناروا، اضطرابرو و تصميمهاي پيشها و چالشو آزمون و خطا بي نياز و از آسيب
اي روشن را براي خود ترسيم كند. اين مقاله هاي نابجا، خود را برهاند و آيندهو سرخوشي

هاي تاريخي، چگونـه بـه   در صدد بررسي اين مسأله است كه قرآن كريم با استفاده از گزاره
كاربسـت  «و » هـاي تـاريخي  كاربست شـناختي گـزاره  «، »تربيتي تاريخ–ست آموزشيكارب«

هـا را  آموختن و كاربست آمـوزه  ها، فرصتپردازد؛ زيرا اين تجربهمي» سياسي –اجتماعي 
  دهند. ي آينده قرار ميسازند و گذشته را آينهبراي انسان فراهم مي

  
  تربيتي تاريخ در قرآن – كاربست آموزشي. 2

(دهخـدا، ذيـل واژه آمـوزش)و در    » يـاد دادن و تعلـيم  «در لغت به معنـاي  » آموزش«واژه 
ر.ك: فرهنـگ علـوم رفتـاري،    »(هنر كمك كردن به يادگيري در ديگري«اصطالح به معناي 

نيز در لغت به معناي رشد و شكوفايي مرحله بـه مرحلـه تـا    » تربيت«) است. واژه 230ص
رفع موانـع و  «) و در اصطالح به معناي 336فهاني، صرسيدن به حدكمال است (راغب اص

ي رشد و شكوفايي و به فعليت رساندن استعدادهاي انسان در جهت رسيدن به ايجاد زمينه
(ر.ك: دلشاد تهراني، سيري » اي سنجيده است.كمال مطلق و هدف مطلوب، بر اساس برنامه

  )552، ص 22؛ مطهري، مجموعه آثار، ج 341در تعليم وتربيت، ص
آموزش فقط آموختن را مطمح نظر دارد و فارغ از عمل ياد گيرنده است و چـه بسـيار   

رسند. اما تربيت در جهت اصالح انسان و رشد به سوي هايي كه به مرحله عمل نميآموخته
گيـري از افتـادن در   كمال است و مربي انسان، بايد با انذارها و تبشيرها خود موجب پـيش 

  هاي سقوط انسانيت گردد و مشفق او در رسيدن به كمال باشد.تگاهي هالكت و پرورطه
  

  تربيتي تاريخ – كاربست آموزشي. 3
هـا و  دانـد كـه داشـته   مشفق و ناصح مـي  هاي تاريخي را همچون معلميقرآن كريم، تجربه

ها، سرگذشت ها و شكستهاي خود از وقايع و رخدادهاي بزرگ و كوچك، پيروزيتجربه
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ها و جوامع را براي تربيت گام به گام و رسـاندن بـه   ها، ملتو انحطاط امتو علل عظمت 
كمال و سعادت، در دسترس و اختيار انسان قرار داده است تـا بـا بهـرده بـردن از هـزاران      

ها و ي مجدد و آزمون و خطا بي نياز و از آسيبي موفق و ناموفق تاريخي، از تجربهتجربه
هاي نابجا، خود را برهاند و ها و سرخوشياي ناروا، اضطرابهرو و تصميمهاي پيشچالش
هاي تاريخي، در اي روشن را براي خود ترسيم كند. قرآن كريم در استفاده از اين گزارهآينده
كنند و پس از آن با هشدارهاي خود، به دنبـال  ي نخست هدف آموزشي را دنبال ميمرحله

 هـا، فرصـت  عـه اسـت؛ زيـرا ايـن تجربـه     ن و جامتربيت گام به گام فردي و اجتماعي انسا
ي آينـده قـرار   سازند و گذشته را آينـه ها را براي انسان فراهم ميآموختن و كاربست آموزه

دهند. در ادامه برخي از كاربست هاي تاريخ كه قرآن كريم از آنها براي آموزش و تربيت مي
  كنيم:جامعه استفاده نموده است را بيان مي

  
  ح اعتقاداتتصحي 1.3

پس از شكست مسلمانان در جنگ احد، گروهي از آنـان كـه انتظـار شكسـت را نداشـتند،      
كه از پندارهاى جاهليت بود و خدا را  )154هاي ناروايي به خداوند بردند (آل عمران: گمان

مرِ هلْ لَنا منَ الْأَ«ستودند؛ چنان كه گفتند:  به وصفى ستودند كه اهل جاهليت خدا را با آن مى
نْ شَيم ؟ آنان در حقيقت ظنى جاهلى به خود راه دادند چرا كه هماننـد مشـركين، بـراى    »ء

خدا همتا و امثالى گرفته كه يكى از آنها پيامبر است و پيامبر را ربى پنداشته كه خداى تعالى 
امر پيروزى بر دشمن و غنيمت گرفتن از او را به خود آن جناب وا گذاشته است. (ترجمـه  

  )74، ص:4 تفسير الميزان، ج
قرآن كريم براي اصالح اين باور اشتباه، به رويداد مهم جنگ بدر در تاريخ اسالم اشاره 

اي از مسـلمانان در خصـوص علـت    كند و آن را زمينه تصحيح ديدگاه شرك آلود عـده مي
  دهد.شكست در جنگ احد قرار مي

لَيس «در اين امر داراي قدرت نيست: قرآن كريم براي آموختن اين نكته كه پيامبر (ص) 
رِ شَينَ الْأَمم لَك و زمام امور تنها در اختيار خداوند است:128آل عمران: »(ء (  » رَ كُلَّهإِنَّ الْأَم

لَّهو ملت فطرت و دين توحيد، آن ملت و دينى است كـه جـز خـداى    154آل عمران: »(ل (
ى اللَّه را كه يكى از آنها رسول خـدا (ص) اسـت بـه    سبحان را مالك امر ندانسته و ما سوا

هيچ وجه مؤثر مستقل نداند، با تبيين علت پيروزي مسلمانان در جنگ بـدر، بـه مسـلمانان    
آموزد كه اگر يك گروه انساني مؤمن باشند و به تكاليف و وظايف مؤمنانه خـود عمـل   مي
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نگ بـدر، بـا وجـود آنكـه     هاي خاص الهي خواهند شد. چنان كه در جكنند، مشمول سنت
شرايط ظاهري(كمي تعداد و ادوات نظامي در مقابل دشمن)، شكست مسـلمانان را حتمـي   

ده    نشان مي ه و عـد داد، اما آنان در نتيجه ايمان خود، توانستند كافران را با وجود داشـتن عـ
  زياد، شكست دهند و بر آنان غلبه پيدا كنند.

تيجه وجود  صفات صبر و تقوا در وجود مسلمانان قرآن كريم حقيقت اين پيروزي را ن
داند كه موجب شد سنت الهي امداد، پيروزي آنان را محقق سازد، نه آنكه رسـول اكـرم   مي

- (ص) را مؤثر در اين پيروزي بداند. قرآن كريم تحقق اين نوع از پيروزي را براي وضعيت

د، البته مشروط بر آن كه مسلمانان دانهاي مشابه در آينده نيز، امري قطعي و سنتي دائمي مي
  در آينده نيز داراي همان صفات مسلمانان حاضر در جنگ بدر باشند:

إِذْ تَقُولُ للْمؤْمنينَ أَ لَن يكْفيكُم - و لَقَد نَصرَكُم اللَّه بِبدرٍ و أَنتُم أَذلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللَّه لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ
دمينَأَن ينزَللَئكَةِ منَ الْمم الَافكُم بِثَلَاثَةِ ءبر كُم - مرِهن فَوأْتُوكُم مي تَتَّقُواْ و برواْ وإِن تَص لىب

ا بشـرى   - هاذَا يمددكُم ربكُم بخمسةِ ءالَاف منَ الْملَئكَةِ مسومينَ ه إِلـَّ  لَكُـم و   و ما جعلَه اللـَّ
  ؛لتَطْمئنِّ قُلُوبكُم بِه و ما النَّصرُ إِلَّا منْ عند اللَّه الْعزِيزِ الحكيم

يارى كرد؛ در حالى كه شما، ناتوان بوديد. پـس، از خـدا   » بدر«خداوند شما را در 
گفتنى:  بپرهيزيد، تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد! در آن هنگام كه تو به مؤمنان مى

فى نيست كه پروردگارتان، شما را به سه هزار نفر از فرشتگان، كه از آسمان فرود آيا كا«
آرى، (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پيشـه كنيـد، و دشـمن بـه     » آيند، يارى كند؟! مى

همين زودى به سراغ شما بيايد، خداوند شما را بـه پـنج هـزار نفـر از فرشـتگان، كـه       
واهد داد! ولى اينها را خداوند فقـط بشـارت، و بـراى    هايى با خود دارند، مدد خ نشانه

از جانـب خداونـد توانـاى حكـيم     اطمينان خاطر شما قرار داده؛ و گر نه، پيروزى تنها 
  )126- 123(آل عمران: است!

حاصل يادآوري رويداد تاريخي جنگ بدر پس از شكست در جنگ احد و تبيين علت 
آموخت كه حتي اگر يك طـرف مخاصـمه،    پيروزي در آن جنگ، آن است كه به مسلمانان

هايي باشند كه رسالت آسماني در وجود آنها مجسم شده است، اما صفات مؤمنانه در انسان
ميان آنها وجود نداشته باشد، امداد و پيروزي الهي، شامل حال آنان نخواهد شد و ايـن امـر   

  رد.ارتباطي با شخص پيامبر و انتساب قدرت سواي قدرت الهي به وي ندا
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  عبرت آموزي 2.3
از » عبرت آمـوزي «ي هاي تربيتي قرآن كريم، شيوهي كارآمدترين و مؤثرترين شيوهاز جمله

ها به عبرت آموزي از آنچـه بـراي گذشـتگان رخ داده    تاريخ است. در آياتي از قرآن انسان
يـادآوري  ي حشر، يك رخداد تاريخي عبرت آمـوز را  اند. قرآن در سورهاست توصيه شده

اند بـا توجـه و بصـيرت نظـر كننـد و      خواهد به آنچه آنها انجام دادهكند و از همگان ميمي
  هاي عبرت آموز آن را به كار بندند تا از عواقبي نظير عواقب كار آنها مصون بمانند:درس

وا  هو الَّذي أَخْرَج الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتَابِ منْ ديارِهم لأَ أَنْ يخْرُجـ ا ظَنَنْتُمشْرِ ملِ الْحو
ي قُلُـو    فـ قَـذَفوا وبتَسيح يثُ لَمنْ حم اللَّه مفَأَتَاه نَ اللَّهم مونُهصح متُهعانم مظَنُّوا أَنَّهو بِهِم

  ؛رُوا يا أُولي الْأَبصارِالرُّعب يخْرِبونَ بيوتَهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤْمنينَ فَاعتَبِ
او كسي است كه كـافران اهـل كتـاب را در نخسـتين برخـورد (بـا مسـلمانان) از        

كرديد آنـان خـارج شـوند، و خودشـان نيـز گمـان        هايشان بيرون راند! گمان نمي خانه
شود؛ اما خداوند از آنجـا   كردند كه دژهاي محكمشان آنها را از عذاب الهي مانع مي مي

اي كه  كردند به سراغشان آمد و در دلهايشان ترس و وحشت افكند، بگونه نمي كه گمان
؛ پـس عبـرت   كردنـد  هاي خود را با دست خويش و با دست مؤمنـان ويـران مـي    خانه

  )2(الحشر:  بگيريد اي صاحبان چشم!

از » بنـى قينقـاع  «و » بنـى قريظـه  «و » بنى نضير«ي در شهر مدينه و اطراف آن سه طايفه
(ص) به شهر مدينه آمدند بـا ايـن گـروه از يهـود     كردند. هنگامى كه پيامبر دگى مىيهود زن

بنـي  « پيمان بستند كه آنها كاري بر عليه اسالم وحكومت نوپاي اسالمي انجام ندهند. ولـي 
هايي را بـر عليـه پيـامبر(ص) و مسـلمانان آغـاز      به اين عهد پايبند نماندند و فعاليت» نضير

از جنگ احد، گروهي چهل نفره از آنها به  مكه رفتند و با قـريش بـر    كردند. از جمله، پس
اي ضربه زدن به اسالم عهد و پيمان بستند. ابوسفيان از قريش با چهل نفر و بنـي نضـير بـا    

ي كعبه پيمان خود را بر عليه مسـلمانان  چهل نفر وارد مسجد الحرام شدند، و در كنار خانه
  وحى به پيامبر (ص) رسيد.امضا كردند. اين خبر از طريق 

ي ديگر آنكه  پيامبر (ص) روزى براي  كاري با چند نفر از صحابه به سـوى قبيلـه   نكته
كعـب  «كردند آمد. پيامبر (ص) در بيرون قلعه بـا   بنى نضير كه در نزديكى مدينه زندگى مى

ا به فكر كرد. در اين هنگام گروهي از آنهكه از بزرگان بني نضير بود صحبت مي» بن اشرف
ي ديوار در حال مذاكره است يك نفر توطئه افتادند و قرار شد آنگاه كه پيامبر(ص) در سايه

به پشت بام رود و سنگ بزرگي را بر او بيفكند. خداوند از طريـق وحـي پيـامبر(ص) را از    
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شكنى يهود بـراي   پيمان و به مدينه آمد و چون اين توطئه با خبر كرد. پيامبر(ص) برخاست
  ان روشن شد، مسلمانان را براي پيكار با بني نضير آماده كرد.ايش

پيامبر در ابتداي امر دستور داد تا بزرگ ايشان يعني كعب بن اشرف را بكشـند. پـس از   
، بني نضير متزلزل شدند و به  دنبال آن، پيامبر(ص)دستور داد »كعب بن اشرف«كشته شدن 
هنگامى كه آنها از حركت لشكر اسـالم بـا    .راى جنگ با اين طايفه حركت كنندمسلمانان ب

هاى مستحكم و دژهاى نيرومند خود فـرار كردنـد و در    خبر شدند با ترس وهراس به قلعه
ي بني نضير چند روز بـه طـول   آنجا پناهنده شدند و درهاي قلعه را محكم بستند. محاصره

نهاد كـرد كـه سـرزمين    ريزي واقع نشود به آنان پيشـ انجاميد و پيامبر (ص) براى آنكه خون
مدينه را ترك كنند و از آنجا خارج شوند، آنهـا نيـز پذيرفتنـد، مقـدارى از امـوال خـود را       

 هـاى خـود را بـه هنگـام فـرار      ، خانـه توانستند برداشته و بقيه را رها كردند، و هر آنچه كه 
  تخريب كردند.

تفكر و ژرف نگـري  ي به خوب ديدن، تعقل، در فراز پاياني آيه خداوند همه را توصيه
كند. يعني در صورت وقوع حوادث ي تاريخي مياز اين واقعه»  عبرت آموزي«در حادثه و 

مشابه وعمل مشابه در حادثه، نتيجه همسان و همانند خواهد بود. عبرت آموزي بعد عقالني 
  آمده است.» اولو االبصار«ي انسان را به كار گرفته و تقويت مي كند. لذا با واژه

  كنيم.هاي عبرت آموزي هست كه به آنها اشاره مياين آيه درس در
ي تاريخي به نوعي درس خدا محوري و باور قلبي به نبود هيچ قدرتي الف) اين حادثه

هاي سنگي و چوبي خود دل بسـته  فوق قدرت الهي است. يهود به دژهاي مستحكم و قلعه
قدرت خداونـد و لشـكريان ديـده و    كردند آنها نجات بخش هستند و از بودند و گمان مي

هـاي زيـادي   ي او غافل بودند. يهود بنى نضير در مدينه از امكانات فراوان و دارايـي ناديده
كردند به آسانى مغلوب شوند ولى از آنجا كـه خـدا اراده    مند بودند، از اين رو باور نمى بهره

و مشيت و قـدرت او يـاراي   همه روشن سازد كه چيزى را در برابر اراده  تا براي كرده بود
  مقاومت نيست. بدون آنكه جنگى رخ دهد آنها را از آن سرزمين بيرون راند.

كنند ب) خداوند لشكريان نامرئي دارد كه ياوران دين خدا را در هنگام سختي ياري مي
و وسائل ظاهري وعده و اموال فراوان تنها نجات دهنده نيستند. و فراتر از عوامل ظـاهري،  

  هاي غيبي خداوند وجود دارد.امداد
ج) ايستادگي در برابر حق و مخالفت با پيامبر(ص) وتوطئه بـراي ضـزبه زدن بـه ديـن     

  اي جز هالك و عقوبت الهي را در پي ندارد.ي اسالمي، نتيجهالهي و پيشوا و حاكم جامعه
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ر ايـن  آوري امـوال د هاي خود دارد و به دنبال جمعد) انسان دلبستگي زيادي به دارائي
رسد كه براي نجات جـان خـود تمـام آنچـه را     اي از فالكت ميدنياست ولي گاه به مرحله

  جمع كرده است با دست خود تخريب كند و نابود سازد.
ولي چه بسيارند كسانى كه با ديدن اين همه حـوادث عبـرت آمـوز، بايـد خودشـان را      

خاطره ساز را شخصا دريابند، امـا  هاي مها و تصميمها و آسيببيازمايند و طعم تلخ ناكامي
  آموزند.آنان از آنچه براي گذشتگان رخ داده عبرت نمي

  
 معرفي الگوي شايسته 3.3

انسان موجودي است با ابعاد گوناگون وجودي، از يك سو كمال طلب و خواهان رسيدن به 
آرزوها و اهداف بلندي است كه در ذهـن بـراي خـود پرداختـه اسـت و از سـوي ديگـر        

گيرد. بدين هاي پيرامون خود تأثير و الگو ميموجودي است تأثير پذير كه از محيط و انسان
شـود  هاي خود روبرو ميسبب آنگاه كه به يك الگوي موفق و يا الگوي متناسب با خواسته

  كند.آموزد و به تقليد از او پيروي ميبه سوي آن گرايش يافته از آن مي
ده و تقليد و الگو بـرداري از الگوهـاي واقعـي عينـي از     روش ياد گيري از طريق مشاه

هاي تربيتي تاثير گذاراست. زيرا شخص متربي، با يك الگوي عيني و عملـي  ي روشجمله
يكـي از  «تواند با عمل مانند او خـود را همگـن بـا  الگـو  قراردهـد.      شود كه ميمواجه مي

». ان آن را روش الگـويي ناميـد  ي الگو است كه مـي تـو  هاي تربيت، تربيت به وسيلهروش
  )212(سيف، روش شناسي پرورشي، ص

اند، به هاي قرآن كه بر اساس فطرت انسان و رشد استعدادهاي فطري او نازل شدهآموزه
هاي عيني و واقعي و نياز فطري بشر براي الگو خواهي توجه كرده و در آياتي از قرآن نمونه

و از روش تربيتي الگويي براي رشـد شـكوفايي انسـان     دهدنه تخيلي و انتزاعي را ارائه مي
  دهد كه هر الگويي قابل پيروي نيست.كند و لكن قرآن به اين نكته توجه مياستفاده مي

منْهع ينَاكع دلَا تَعو ههجونَ وي يرِيدشالْعاةِ وبِالْغَد مهبونَ رعينَ يدالَّذ عم كبِرْ نَفْساصتُو  رِيد
  ؛زِينَةَ الْحياةِ الدنْيا ولَا تُطع منْ أَغْفَلْنَا قَلْبه عنْ ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَانَ أَمرُه فُرُطًا

خواننـد، و تنهـا رضـاي او را     با كساني باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مي
آنها برمگير! و از كساني كـه   طلبند! و هرگز بخاطر زيورهاي دنيا، چشمان خود را از مي

 قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن! همانهـا كـه از هـواي نفـس پيـروي     
  )28(الكهف: كردند، و كارهايشان افراطي است.
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گويـد و بـه رحمـت و    ي احترام به پـدر و مادرسـخن مـي   و حتي آن هنگام كه در باره
نمايد. هاي غلط منع ميا در امور نادرست و راهكند، از اطاعت آنهمهرباني به آنها توصيه مي

  )8؛ عنكبوت: 15(لقمان:
» اتبـاع «و » اقتداء« »ي حسنهاسوه«ي قرآن در راستاي معرفي الگوي دهي مناسب از واژه

كند.  قرآن پـس از  هاي آنها را بيان ميكند. و افراد اسوه و خصوصيات و ويژگياستفاده مي
رسوالن الهي و كساني كه هدايت خدواوند شـامل حـال آنهـا     معرفي گروهي از پيامبران و

) و كساني را سـزاوار  90األنعام:»(أُولَئك الَّذينَ هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَده...«گويد: شده است مي
منْ لَا يهِـدي  أَفَمنْ يهدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَنْ يتَّبع أَ«داند كه خود هدايت شده باشند: پيروي مي

دانـد كـه از رسـول    )  و كساني را رستگار مي35يونس:»(إِلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تَحكُمونَ
  خدا و كتاب نوراني او كه از سوي خداست پيروي كنند:

عنْدهم في التَّوراةِ والْإِنْجِيـلِ يـأْمرُهم   الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا 
صرَهم بِالْمعرُوف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرِّم علَيهِم الْخَبائثَ ويضَع عنْهم إِ

 نُوا بِهينَ آمفَالَّذ لَيهِمع ي كَانَتالْأَغْلَالَ الَّتو    ه عـي أُنْـزِلَ مذ  وعزَّروه ونَصرُوه واتَّبعوا النُّـور الـَّ
  )157(األعراف: أُولَئك هم الْمفْلحونَ

بهره » الگو زدايي«و» الگو پردازي«، »الگو دهي«ي قرآن در اين روش تربيتي از سه شيوه
شمرد تا و را بر ميبرد. الگوهاي حسنه را معرفي مي كند، خصوصيات وويژگي هاي الگمي

- دليل الگو بودن اورا بيان كند و الگوهاي منفي را براي دوري گزيدن از آنها ياد آوري مـي 

  كند.
استفاده شده است كه يـك مرتبـه در   » اسوه(= الگو)«ي در قرآن كريم سه مرتبه از واژه

  مورد پيامبر و دو بار در مورد حضرت ابراهيم و پيروان اوست.
  ؛كُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمنْ كَانَ يرْجو اللَّه والْيوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيرًالَقَد كَانَ لَ

مسلما براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود، براي آنها كه اميد بـه  
  )21(األحزاب:كنند. رند و خدا را بسيار ياد ميرحمت خدا و روز رستاخيز دا

و نْكُمم رَآءإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعينَ مالَّذو يمرَاهي إِبنَةٌ فسةٌ حوأُس لَكُم كَانَت ونَ قَددبا تَعمم
تُؤْمنُوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ  منْ دونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُم وبدا بينَنَا وبينَكُم الْعداوةُ والْبغْضَاء أَبدا حتَّى

يك أَنَبنَـا  إِبرَاهيم لأَبِيه لَأَستَغْفرَنَّ لَك وما أَملك لَك منَ اللَّه منْ شَيء ربنَا علَيك تَوكَّلْنَا وإِلَ
  ؛وإِلَيك الْمصيرُ
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ا او بودند وجود داشـت،  براي شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم و كساني كه ب
پرستيد  ما از شما و آنچه غير از خدا مي«در آن هنگامي كه به قوم (مشرك) خود گفتند: 

بيزاريم؛ ما نسبت به شما كافريم؛ و ميان ما و شما عداوت و دشمني هميشـگي آشـكار   
جز آن سخن ابراهيم كـه بـه   - شده است؛ تا آن زمان كه به خداي يگانه ايمان بياوريد! 

كـنم، و در   رش [= عمويش آزر] گفت (و وعده داد) كه براي تو آمرزش طلـب مـي  پد
پروردگارا!  - عين حال در برابر خداوند براي تو مالك چيزي نيستم (و اختياري ندارم)!

 اسـت!  ما بر تو توكل كرديم و به سـوي تـو بازگشـتيم، و همـه فرجامهـا بسـوي تـو       
  )4(الممتحنة: 

وحضـرت ابـراهيم و يـاران واقعـي او بـا توجـه بـه         در اين آيـات پيـامبر اعظـم(ص)   
لقد كـان  «اند. تعبيـر  خصوصيات وويژگي هاي ذكر شده در آيات به عنوان الگو معرفي شده

ي الگو گيري از ايشان به صـورت دائمـي و   ماضي استمراري است و داللت بر وظيفه» لكم
  )288، ص16مستمر دارد. (طباطبايي، الميزان، ج

هاي افراد در طول تاريخ بشريت، به الگـو  پردازي خصوصيات و ويژگيقرآن با تصوير 
ي مطلـوب، از آنهـا   پردازي توجه كرده است. تا انسان بتواند براي رسيدن به كمال و نقطـه 
ي معصيت الهـي بـا   الگو برداري كند. حضرت يوسف، جواني و زيبايي او و فرار از صحنه

اصحاب كهف و يكتا پرستي آنها در عـين تنهـايي،   هاي فساد، وجود آماده بودن تمام زمينه
حضرت اسماعيل و تسليم او در برابر دستور خداوند، حضرت ابراهيم و امتحانات سخت و 

ها، حضرت نوح و تالشش بـراي هـدايت مـردم، حضـرت     پيروز بيرون آمدن او از آزمون
و ايمـان   ها و همسـر فرعـون  داوود و تدبير و شجاعتش، حضرت ايوب و صبر بر مصيبت

راسخش و مريم و پاك دامني او و... به عنوان الگوهـاي حسـنه طـول تـاريخ حيـات بشـر       
  1اند.معرفي شده

  در بيانات اهل بيت (ع) به اهميت و معرفي الگوهاي حسنه توجه شده است.
»خرِجوكم من هاتَّبِعوا أثَرَهم، فلَن ي متَهم وكم فَاَلزَموا سنَبي يتعيدوكم اُنظروا اَهلَ بولن ي دي

» في ردي فَان لَبدوا فَالبِدوا و ان نَهضوا فَانهضُوا و التَسبِقُوهم فَتَضلّوا و الَتَأخّروا عـنهم فَتُهلكـوا  
روند برويـد و پـي   ) به خاندان پيامبرتان بنگريد و بدان سو كه مي97ي (نهج البالغه، خطبه

ستگاري بيـرون نخواهنـد كـرد و بـه هالكتتـان بـاز       آنان را بگيريد كه هرگز شما را از راه ر
هـا پيشـي مگيريـد كـه      نخواهند آورد. اگر ايستادند بايستيد و اگر برخاستند برخيزيد. بر آن

  گرديد.شويد و از آنان پس نمانيد كه تباه مي- گمراه مي
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  هاي تاريخي در قرآن كاربست شناختي گزاره. 4
در زبان عربي است و مفهوم آن مساوي با مطلـق   »معرفت«ي معادل كلمه» شناخت«ي واژه

شـود و  علم و آگاهي و اطالع است. اين واژه، گاهي به ادراكات جزيي اختصاص داده مـي 
كه گاهي هم به معناي علم مطابق با واقـع و  رود چنانزماني به معناي باز شناسي به كار مي

) مقصود ما از كـاركرد  151ص، 1شود. (مصباح يزدي، آموزش فلسفه، جيقيني استعمال مي
هاي تاريخي در قرآن كريم، هم علم و آگاهي و هم بازشناسي حقايق موجود شناختي گزاره

در عالم در گزارش هاي قرآن كريم از تاريخ اقوام و حوادث است. در ادامه دو نمونه از اين 
  كاركرد ها را بيان مي كنيم:

  
  شناخت قوانين و سنن الهي 1.4

هاي تاريخي را صرفاً به منظور نقل تاريخ يك واقعـه ورويـداد، يـاد    از گزارهقرآن هيچ يك 
نكرده است و همواره يك هدف و مقصد هدايتي و آگاهي نسبت به مسأله خاصي را دنبال 

هاي تاريخي قرآن در مقام بيان و شناسـاندن  كند. چه بسا بتوان ادعا كرد كه تمامي گزارهمي
ي ين الهي تاريخي است. به عنوان مثـال، قـرآن كـريم در سـوره    ها و قوانيا بازشناسي سنت

آورد؛ كه هر قوم اسراء، از يك سنت الهي تاريخي غير قابل تغيير و تحول سخن به ميان مي
و ملتي در برابر پيامبر و پيشواي الهي ايستادگي كرده و از اطاعتش سر بـاز زدنـد و او را از   

اند و اين يـك  ه شمار آمده و گرفتار عذاب الهي شدهميان خود طرد و اخراج كردند ظالم ب
سنَّةَ منْ قَد أَرسلْنَا قَبلَك منْ رسلنَا ولَا تَجِد لسـنَّتنَا  «قانون غير قابل تغيير الهي تاريخي است: 

؛ اين سنت (ما در مورد) پيامبراني است كه پيش از تو فرستاديم؛ و هرگز براي سنت تَحوِيلًا
  )77(اإلسراء: » تغيير و دگرگوني نخواهي يافت!ما 

ي ابراهيم نيز همين سنت را بدون آنكه از اين واژه استفاده كـرده باشـد، بيـان    در سوره
  كند:مي

    ى إِلَـيهِمحنَـا فَـأَولَّتي م نَّ فـودلَتَع نَا أَوضنْ أَرم نَّكُملَنُخْرِج هِملرُسينَ كَفَرُوا لقَالَ الَّذو   ـمهبر
يدعو خَافي وقَامم نْ خَافمل كذَل مهدعنْ بم ضالْأَر نَنَّكُمكلَنُسينَ* ومكَنَّ الظَّالل؛لَنُه  

مـا قطعـا شـما را از سـرزمين خـود بيـرون       «(ولي) كافران به پيامبران خود گفتند: 
حال، پروردگارشان به آنها وحـي  در اين » خواهيم كرد، مگر اينكه به آيين ما بازگرديد!

كنيم! و شما را بعد از آنان در زمين سكوت خواهيم  ما ظالمان را هالك مي«فرستاد كه: 
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سد؛ و از عذاب (مـن)  داد، اين (موفقيت)، براي كسي است كه از مقام (عدالت) من بتر
  )13-  14(إبراهيم:  »بيمناك باشد!

داد زيادي از آيات آن به بيان سنن الهي ي عنكبوت از جمله سوري است كه در تعسوره
حاكم و جاري در مورد هفت نفر از انبياء (ع) و قوم آنها پرداختـه اسـت و بـدين وسـيله،     
شناخت و آگاهي نسبت به سنن الهي كه در طول تاريخ جريان داشته اسـت را بيـان كـرده    

رد پيـامبران و اقـوام و   هاي الهي در موها و آزمايشاست. در آغاز اين سوره خداوند از فتنه
ملل گذشته كه سنت و قوانين حاكم بر زندگي آنها بـوده و هـيچ راه گريـزي از آن نيسـت     

گويد. سپس تاريخ زندگي گروهي از پيامبران، همچون نوح، ابراهيم، لوط، شعيب، سخن مي
يـد در  گوكند و ميهاي الهي براي آنها را بيان ميهود، صالح و موسي و قوم آنها و آزمايش

اين فتنه و آزمايش، گروهي سربلند شده و نجات يافتند و گروهي شكست خورده و هالك 
داند. اين شدند و دليل عدم رستگاري آنها را ظلم و عدم اطاعت از پيامبر و پيشواي الهي مي

دهند كه بر اساس آن، ظلم و ايسـتادگي در برابـر   آيات شناختي را در اختيار انسان قرار مي
  اي است:الهي، موجب هالك و عدم رستگاري در هر جامعه پيشواي

الطُّوفَانُ و ما فَأَخَذَهامينَ عسنَةٍ إِلَّا خَمس أَلْف يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَولْنَا نُوحسأَر لَقَدو مه
  ؛ظَالمونَ

گر پنجاه سال، و ما نوح را بسوي قومش فرستاديم؛ و او را در ميان آنان هزار سال م
 .درنگ كرد؛ اما سرانجام طوفان و سيالب آنان را فراگرفت در حـالي كـه ظـالم بودنـد    

  )14(العنكبوت:

آورد كه به قـومش سرنوشـت   و از زبان حضرت شعيب اين سنت تاريخي را به ياد مي
شود كه در صورت تكرار عمل آنها نسبت بـه پيـامبر خـود نتيجـه     اقوام ديگر را ياد آور مي

  ان خواهد شد كه براي اقوام و ملل سابقه رخ داده است:هم
و  ويا قَومِ لَا يجرِمنَّكُم شقَاقي أَنْ يصيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نُوحٍ أَو قَوم هود أَو قَوم صالحٍ

يدعبِب نْكُمم لُوط ما قَو؛م  
نشود كه شما به همان سرنوشتي كه و اي قوم من! دشمني و مخالفت با من، سبب 

قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شويد! و قوم لوط از شما چندان 
  )89دور نيست! (هود:
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  شناخت علل اعتال و انحطاط جوامع 2.4
هاي تاريخي در قرآن، آياتي است كه علل عظمت و از ديگر مصاديق كاركرد شناختي گزاره

كند تا در مسير حركت جوامـع بـراي رسـيدن بـه     جوامع در طول تاريخ را بيان ميانحطاط 
ي سوره 251تا  246ي كمال و سعادت، ياري رسان آنان باشد. به عنوان مثال، در آيات نقطه

از حيات پر ماجراي بنـي اسـراييل و داليـل عظمـت و      بقره، خداوند به يك مقطع تاريخي
هاي زير براي سربلندي و عظمت و يا ست. در اين آيات، مؤلفهانحطاط آنها اشاره فرموده ا
  اند:انحطاط يك ملت بيان شده

الف) وجود رهبري و پيشوايي عادل و حكيم و توانمند در ميان جامعه موجب عظمـت  
ها موجب شكسـت و  يك امت است و گناه و معاصي، كبر و غرور و سرخوشي از پيروزي

  انحطاط امت است.
بدون اتحاد و همت بلند و دور انديشي حول محور رهبر و پيشواي الهي ب) هيچ امتي 

  تواند مراحل عظمت را طي نمايد.نمي
ها ناديده گرفته شد و امتيـاز و  هاي انسانها وتوانمنديج) هرگاه در ميان امت، و يژگي

  افتد.برتري فقط بر اساس نسب و ثروت بود، انحطاط امت اتفاق مي
هاي خود به امدادهاي غيبي الهي ايمان داشته باشد و فقط ر توانمنديد) امتي كه در كنا

  شد.به امور ظاهري مادي دل نبندد، سربلند و با عظمت خواهد 
  

  سياسي -  كاربست اجتماعي. 5
- ها، انديشهجامعه اگر چه از يكان يكان افراد تشكيل شده است ولي با تركيب حقيقي روح

روح «ها، تبـديل بـه   ها و بدنها و نه تركيب تنها و فرهنگهها و ارادها، خواستها، عاطفه
شده كه داراي حركت، شعور، وجدان، اراده، خواست، اطاعـت، عصـيان، ثـواب و    » جمعي

تواند اراده و خواست خود را بر فرد غلبه دهد. (ر.ك. مرتضـي مطهـري،   عقاب است و مي
  )25جامعه وتاريخ، ص

هاي آب تشكيل شده ولي در اگر چه از قطره قطره جامعه همانند موج دريايي است كه
زند. و يا به تعبير نهايت براي خود وجود مستقلي يافته كه يك سرنوشت جمعي را رقم مي

اي در آن در حركتند و هر اتفـاقي  استاد شهيد مطهري، جامعه همانند اتومبيلي است كه عده



 121   كريم قرآن در تاريخ هاي كاربست

اي را براي همه رقـم  سرنوشت يگانهكه براي آن بيفتد براي همه مسافران آن خواهد بود و 
  )18زند. (همان، صمي

قرآن آن گونه كه براي فرد، اصالت؛ يعني شخصيت مستقل، حقيقي و عيني قائل شده و 
براي هدايت و سعادت او معارف خود را عرضه كرده است، براي جامعه نيز وجود حقيقي 

 ارائه كرده است.ي ويژه و مستقلي را و عيني قائل است و براي آن برنامه

از  - ها بوده اسـت ها و جامعهي رسالت آنها ملتكه گستره- از منظر قرآن رسوالن الهي 
ي ديگـر  ي رسـالتي دارنـد و از زاويـه   ها وظيفـه يك بعد در قبال فرد فرد و يك يك انسان

و سير آن به سوي كمال هستند. بدين سـبب  - فارغ از افراد - ي جامعه عهدار مسؤليت اداره
ي نگاه استقاللي و حقيقي قرآن به هايي را بيان كرده كه نشان دهندقرآن براي جامعه ويژگي

  كنيم:جامعه است. در ادامه برخي از اين ويژگي ها را بيان مي
  
  هر امتي، پيامبري 1.5

ـ «داند قرآن گاه پيامبران را مبعوث شده براي فردفرد انسانها مي ةً للنَّـاسِ  وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّ
؛ و ما تو را جز براي همه مردم نفرستاديم تا (آنهـا را  بشيرًا ونَذيرًا ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ

ــاداش ــه پ ــردم    ب ــي بيشــتر م ــاني؛ ول ــذاب او) بترس ــي و (از ع ــي) بشــارت ده ــاي اله ه
  )28سبأ:»(دانند! نمي

داند كه درميان آنها به دادگري قضاوت مي ميو گاه پيامبران را فرستاده شده براي امت 
ولكُلِّ أُمةٍ رسولٌ فَإِذَا «ها در جامعه است: ي زمينهكنند وصفت ديگرآنها ايجاد عدالت در همه

؛براي هر امتـي، رسـولي اسـت؛ هنگـامي كـه      جاء رسولُهم قُضي بينَهم بِالْقسط وهم لَا يظْلَمونَ
شود؛ و ستمي به آنها نخواهـد   ي آنان بيايد، بعدالت در ميان آنها داوري ميرسولشان به سو

  )47يونس:»(شد! 
كْفُرُونَ كَذَلك أَرسلْنَاك في أُمةٍ قَد خَلَت منْ قَبلها أُمم لتَتْلُو علَيهِم الَّذي أَوحينَا إِلَيك وهم ي

  ؛لَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِبِالرَّحمنِ قُلْ هو ربي لَا إِ
همان گونه (كه پيامبران پيشين را مبعوث كرديم،) تو را به ميان امتي فرسـتاديم كـه   

ايـم بـر آنـان     پيش از آنها امتهاي ديگري آمدند و رفتند، تا آنچه را به تو وحـي نمـوده  
] كفـر   حمـتش همگـان را فراگرفتـه   بخواني، در حالي كه به رحمان [= خداوندي كه ر

توكـل كـردم؛ و   او پروردگار من است! معبودي جز او نيسـت! بـر او   «ورزند؛ بگو:  مي
  )30(الرعد:بازگشتم بسوي اوست!



  1398 پاييز سوم، شمارة سوم، سال ،اسالمي فرهنگ و قرآني مطالعات   122

داند وكفر را نيز به در اين آيه خداوند وظايف پيامبران گذشته را ابالغ وحي بر امت مي
  دهد.امت نسبت مي

  
  تركعمل و سرنوشت مش ةنام 2.5

ي عمل فردي و سرنوشت نيك وبد و پاداش وعقـاب را  قرآن همانگونه كه براي انسان نامه
  كند.ترسيم مي

  ؛وكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزَمنَاه طَائرَه في عنُقه ونُخْرِج لَه يوم الْقيامةِ كتَابا يلْقَاه منْشُورا
ايم؛ و روز قيامت، كتابي براي او بيرون  آويختهو هر انساني، اعمالش را بر گردنش 

بينـد! (ايـن همـان نامـه اعمـال اوسـت!)        آوريم كه آن را در برابر خود، گشوده مـي  مي
  )13(اإلسراء:

ي عمل جمعـي، سرنوشـت، سـعادت و شـقاوت و پـاداش و عقـاب       ها نامهبراي امت
  مشترك قائل است.

»يةً كُلُّ أُماثةٍ جتَرَى كُلَّ أُملُونَومتَع ا كُنْتُمنَ مزَوتُج ما الْيوتَابِهى إِلَى كعدر 28الجاثية:»(ةٍ تُد (
بيني (كه از شدت ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امتـي بسـوي    آن روز هر امتي را مي

داديـد بـه شـما     گويند:) امروز جزاي آنچه را انجام مي شود، و (به آنها مي كتابش خوانده مي
  هند!د مي

  
  امت و عمل مشترك 3.5

از آنجا كه جامعه يك روح جمعي است، آثاري فراتر از اثر افراد درون جامعه دارد. اثري كه 
منسوب به روح جمعي است و غالب بر فرد است. از اين رو داراي صـفت اثـر گـذاري و    

ل غلبه است. اين اوصاف وجود مستقل و حقيقي جامعه است از اين رو قرآن برخـي اعمـا  
هاي عمل هر فرد براي خودش، هدايت، ايستادگي و لجاجت در برابر پيـامبران  مانند: جلوه

  دهد.و... را به امت نسبت مي
كُلِّ أُمينَّا لز كلْمٍ كَذَلا بِغَيرِ عودع وا اللَّهبفَيس ونِ اللَّهنْ دونَ معينَ يدوا الَّذبلَا تَسو  ـملَهمةٍ ع

 لُونثُمما كَانُوا يعبِم مئُهفَينَب مهرْجِعم هِمبَ؛إِلَى ر  
خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنهـا (نيـز) از روي    (به معبود) كساني كه غير خدا را مي

(ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند! اينچنين براي هـر امتـي عملشـان را زينـت داديـم      
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كردند،  رشان است؛ و آنها را از آنچه عمل ميسپس بازگشت همه آنان به سوي پروردگا
  )108(األنعام: دهد) سازد (و پاداش و كيفر مي ميآگاه 

ومنْ قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعدلُونَو؛ از قوم موسي، گروهي هسـتند كـه بـه    «
  )159:األعراف»(نمايند.  كنند؛ و به حق و عدالت حكم مي سوي حق هدايت مي

وممنْ خَلَقْنَا أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبِه يعدلُونَو؛ از آنها كه آفريديم، گروهي بحـق هـدايت   «
  )181األعراف:»(نمايند.  كنند، و بحق اجراي عدالت مي مي

رَسولهِم ليأْخُذُوه وجادلُوا بِالْباطلِ كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ والْأَحزَاب منْ بعدهم وهمت كُلُّ أُمةٍ بِ
  ليدحضُوا بِه الْحقَّ فَأَخَذْتُهم فَكَيف كَانَ عقَابِ؛

پيش از آنها قوم نوح و اقوامي كه بعـد از ايشـان بودنـد (پيامبرانشـان را) تكـذيب      
ر دهـد)، و  كردند؛ و هر امتي در پي آن بود كه توطئه كنـد و پيـامبرش را بگيـرد (و آزا   

براي محو حق به مجادله باطل دست زدند؛ اما من آنها را گـرفتم (و سـخت مجـازات    
  )5(غافر:  )؛ ببين كه مجازات من چگونه بود!كردم

  
  امت واجل 4.5

د. انسـانها بـه   آورقرآن در برخي از آيات سخن از اجل وسرآمد زندگي افراد را به ميان مـي 
ر مراحل مختلف زندگي مي كنند وسپس زندگي آنها به سـر  و زماني را د دنيا پا مي گذارند

  مي رسد.
دكُم ثُـم  هو الَّذي خَلَقَكُم منْ تُرَابٍ ثُم منْ نُطْفَةٍ ثُم منْ علَقَةٍ ثُم يخْرِجكُم طفْلًا ثُم لتَبلُغُوا أَشُ

  ؛ولتَبلُغُوا أَجلًا مسمى ولَعلَّكُم تَعقلُونَ لتَكُونُوا شُيوخًا و منْكُم منْ يتَوفَّى منْ قَبلُ
او كسي است كه شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسـته  

فرسـتد، بعـد بـه مرحلـه      شده)، سپس شما را بصورت طفلي (از شكم مادر) بيرون مي
ميـان) گروهـي از شـما     شويد و (در اين رسيد، و بعد از آن پير مي كمال قوت خود مي

رسـيد؛ و   ميرند و در نهايت به سرآمد عمر خـود مـي   پيش از رسيدن به اين مرحله مي
  )67شايد تعقل كنيد! (غافر:

همچنين براي امت اجل وسرآمدي را معتقد است هر امتي همانگونـه كـه آغـازي دارد    
ود حقيقـي  وبه سوي سرنوشتي حركت مي كند اجلي نيز دارد. و اجـل داري نشـان از وجـ   

  وزنده و جداي از افراد است.
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  ؛ولكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لَا يستَأْخرُونَ ساعةً ولَا يستَقْدمونَ
براي هر قوم و جمعيتي، زمان و سرآمد (معيني) است؛ و هنگامي كه سرآمد آنها فرا 

  )34گيرند.(األعراف: پيشي ميكنند، و نه بر آن  رسد، نه ساعتي از آن تأخير مي

  
  سياست از منظر قرآن. 6

حال كه وجود مستقل وحقيقي جامعه اثبات شد بايد به اين نكته توجه شود كه جامعه براي 
  گذاري است.رسيدن به كمال و سعادت نيازمند برنامه و هدف

سـاس  اي سـنجيده و بـر ا   بررسي تاريخ حيات نوراني پيامبر اعظم(ص) نمايانگر برنامه
 يامبر(ص) با  دريافت وحي و ابالغوحي، براي سعادت دنيا وآخرت انسان وجامعه است. پ

ي هدايت هاي فردي را فراهم آورد و با تشكيل نظـام سياسـي   و تبيين آن براي مردم، زمينه
  ديني به اجرا در آورد. ي نظام سياسيوحكومت ديني، احكام اجتماعي اسالم را درگستره

ي سياست وحكومت در ديـن بـه معنـاي بـه فراموشـي      غفلت از مؤلفهناديده گرفتن و
سپردن بازوي اجرايي دين است. چرا كه تأ مين سعادت جامعـه نيازمنـد ضـمانت اجرايـي     

هـاي رسـالي آن حضـرت     ي اجرايي شـدن پيـام  دنيوي است. پس تشكيل حكومت، الزمه
سياسـت را از وظـايف   ، سبب شده است كه برخـي از مفسـران،   است. چه بسا همين نگاه

  )418، ص2سلطان وحاكم بدانند. (فخر رازي، مفاتيح الغيب، ج
خواهـد از كنـار مسـائل    تواند و نـه مـي  قرآن، در بينش سياسي و اجتماعي خود، نه مي

اجتماعي و سياسي بي اعتنا و بي تفاوت بگذرد. بدين سبب  همانگونه كه به مسائل عبادي 
موضـوعات، مسـائل و نيازهـاي جامعـه از جملـه تـدبير        و اخالق فردي پرداخته است به 

  وسياست نيز اهتمام ورزيده است.
بخشي و تدبير امور و تنظيم روابط دروني وبيروني جامعـه  قرآن، دين را ضروري سامان

  ي سالم وصالح است.ي جامعهمي داند. دين تأمين كننده وتضمين كننده
ونزول وحي بر پا داشتن قسط وعدل در ميان از نگاه قرآن هدف اصلي از بعثت پيامبران 

ي دين كه عهده مردم است و براي اجراي قسط وعدل بدون ترديد تشكيل حكومت بر پايه
  هاي دين را در جامعه داشته باشد، ضروري است.داري اجراي آموزه

ذرِينَ وأَنْزَلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ ليحكُم كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنْ
ت بغْيـا  بينَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه وما اخْتَلَف فيه إِلَّا الَّذينَ أُوتُوه منْ بعد ما جـاءتْهم الْبينَـا  
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فيه منَ الْحقِّ بِإِذْنه واللَّه يهدي منْ يشَاء إِلَى صـرَاط   بينَهم فَهدى اللَّه الَّذينَ آمنُوا لما اخْتَلَفُوا
  مستَقيمٍ؛

مردم (در آغاز) يك دسته بودند؛ (و تضادي در ميان آنها وجـود نداشـت. بتـدريج    
جوامع و طبقات پديد آمد و اختالفات و تضادهايي در ميان آنها پيدا شد، در اين حال) 

ا برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني، كـه بـه   خداوند، پيامبران ر
كرد، با آنها نازل نمود؛ تا در ميان مردم، در آنچه اختالف داشـتند،   سوي حق دعوت مي

داوري كند. (افراد باايمان، در آن اختالف نكردند؛) تنها (گروهي از) كساني كه كتاب را 
شن به آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و هاي رو دريافت داشته بودند، و نشانه

ستمگري، در آن اختالف كردند. خداوند ، آنهايي را كه ايمان آورده بودند، به حقيقـت  
ايمان، همچنان در  آنچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش، رهبري نمود. (اما افراد بي

، بـه راه راسـت هـدايت    خواهـد گمراهي و اختالف، باقي ماندند.) و خدا، هر كس را ب
  )213(البقرة:كند مي

ي جامعه و تنظيم روابـط افـراد درون جامعـه وارتبـاط بـا ديگـر       بدين سبب براي اداره
گوينـد. سياسـت يعنـي    مـي » سياسـت  «جوامع، نيازمند تدبير وبرنامه ريزي است. كه به آن 

اي كه سعادت به گونهتدبير  و برنامه ريزي و تنظيم روابط و تعامل دروني وبيروني جامعه «
گيرد ودنيا بر مـدار سياسـت   سياست تمام شئون زندگي انسان را در بر مي». آن تأمين گردد

  )307، ص2گردد. (ر.ك: طباطبايي، الميزان، جوتدبير وبرنامه ريزي مي
را در » قـدرت « است. سياست زماني امكـان اجـرا دارد كـه    » قدرت«موضوع سياست، 
رآن بر قدرت مسلمين و اتحاد و عدم ضعف آنها برمحوريت پيشـواي  اختيار داشته باشد. ق

صالح و دادگستر تاكيد دارد. زيرا بر اين باور است كه برتري از آن بنـدگان مـؤمن وصـالح    
  خداست.

 بِرُوا إِنَّ اللَّهاصو كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلَا تَنَازو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطابِرِينَوالص ع؛م  
و (فرمان) خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد، تا سسـت  
نشويد، و قدرت (و شوكت) شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداونـد بـا   

  )46استقامت كنندگان است!(األنفال:

؛ و سست نشويد! و غمگين نگرديد! و إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ ولَا تَهِنُوا ولَا تَحزَنُوا وأَنْتُم الْأَعلَونَ«
  )139آل عمران:»(شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد.

الَكُممأَع رَكُملَنْ يتو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع أَنْتُملْمِ ووا إِلَى السعتَد؛فَلَا تَهِنُوا و  
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بار) دعوت نكنيد در حـالي   ا) به صلح (ذلتپس هرگز سست نشويد و (دشمنان ر
ــم     ــان را ك ــواب) اعمالت ــزي از (ث ــا شماســت و چي ــد ب ــد، و خداون ــما برتري ــه ش ك

  )35كند!(محمد: نمي

قرآن براي رسيدن به اين هدف، بر گرد آوري تمامي امكانات براي تامين قدرتي فراگير 
و ناآشـكار، بـر جامعـه     در جهت تامين منافع مسلمين وپيشگيري از تسلط دشمنان آشـكار 

  كند.توصيه مي
رِينَ مـنْ  وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ ومنْ رِباط الْخَيلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخَ

ي سف نْ شَيءقُوا ما تُنْفمو مهلَميع اللَّه مونَهلَملَا تَع هِمونونَدلَا تُظْلَم أَنْتُمو إِلَيكُم فيو ؛بِيلِ اللَّه  
]، آمـاده سـازيد! و    هر نيرويي در قدرت داريد، بـراي مقابلـه بـا آنهـا [= دشـمنان     

(همچنين) اسبهاي ورزيده (براي ميدان نبرد)، تا به وسـيله آن، دشـمن خـدا و دشـمن     
شناسـيد و   اينها را، كه شما نمـي خويش را بترسانيد! و (همچنين) گروه ديگري غير از 

شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعي اسالم) انفـاق كنيـد،    خدا آنها را مي
  )60شود، و به شما ستم نخواهد شد! (األنفال: بطور كامل به شما بازگردانده مي

جامعه وقدرت(سياست) با هم ودر كنار هم معنـا مـي يابنـد و امكـان جـدايي ندارنـد.       
قدرت مفهومي است كه در بيشتر علوم مورد توجه قرار گرفته است ولي در علوم اجتماعي 

  مخصوصا در علوم سياسي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
ي پيـامبران  تعريفي كه قرآن از قدرت وسياست خـدا محـور وعـدل گسـتر بـه وسـيله      

- ارائه مي دهد، فرسنگوپيشوايان صالح به هدف رسيدن جامعه به سعادت دنيوي واخروي 

هـاي  ها از تعريف سياسـت در نگـاه انسـان محـور غربـي كـه در جهـت تـأمين خواسـته         
  انسان(صاحبان قدرت) است فاصله دارد.

عبارت »قدرت« كند: در عرصه سياسي،گونه تعريف ميماكس وبر، قدرت سياسي را اين
ي به رغم مقاومت ديگران بر است از توانايي اي كه به فرد امكان مي دهد تا اراده اش را حت
  )139آنها تحميل كند. (ماكس وبر، مفاهيم اساسي جامعه شناسي، ص

كارل ماركس مي گويد: سياست، قدرت اعمال قهر متشكل يك طبقـه بـراي سـركوب    
  )81طبقه ديگر است. (ماركس، مانيفست كمونيست، ص

ران نيسـت بلكـه   ي شخص وتحميل خود بر ديگاز نگاه قرآن، قدرت براي اعمال اراده
فَاسـتَخَف قَومـه   «كند واين را از اوصاف ظالمان وفراعنه مـي دانـد  قرآن اين نگاه را نفي مي
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؛ (فرعون) قوم خود را سبك شمرد، در نتيجـه از او اطاعـت   فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقينَ
  )54(الزخرف:» كردند؛ آنان قومي فاسق بودند!

ي ديگر راتفكري سلطه طلبانه وفسـاد آور  ر سركوب يك طبقه از سوي طبقهقرآن، تفك
؛ قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَرْيةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزَّةَ أَهلها أَذلَّـةً وكَـذَلك يفْعلُـونَ   «مي داند. 

كشـند، و   سـاد و تبـاهي مـي   گفت: پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه آبادي شوند آن را به ف
  )34النمل:»(كنند؛ (آري) كارآنان همينگونه است. عزيزان آنجا را ذليل مي

ي سياست را بـه مجموعـه اي از عوامـل    در حوزه» قدرت«برخي انديشمندان مسلمان، 
مادي ومعنوي كه باعث به اطاعت در آوردن فرد يا گروهي به وسيله فرد ويا گروه ديگر مي 

  )65، ص1اند.(عميد زنجاني، فقه سياسي، جدهشود تعريف كر
ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكنَّ اللَّـه ذُو فَضْـلٍ   « ي شايد بتوان آيه

كرد، زمـين را   ؛ و اگر خداوند، بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع نميعلَى الْعالَمينَ
گرفت، ولي خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان دارد.  را شاهدي بر ايـن   ساد فراميف

  )251(البقرة:» تعريف يافت.
يعني توان به فعليت رسـاندن امكانـات مـادي ومعنـوي انسـانها      » قدرت«از نگاه قرآن، 

وشكوفايي استعدادهاي آنها براي دستيابي به عـدالت، دادگـري ورسـتگاري فـرد وجامعـه.      
در قـرآن قـدرت بـراي     ور است ودر نگاه غرب انسان محـور. قدرت در نگاه قران خدامح

تحقق خواست واراده خداوند است ولي در نگاه غرب قدرت بـراي رسـيدن بـه خواسـت     
  ي انسان است.واراده

ا بِالْمعرُوف ونَهوا عـنِ الْمنْكَـرِ   الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمرُو
  ؛وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

دارنـد، و   همان كساني كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مي
كننـد، و پايـان همـه كارهـا از آن      دهند، و امر به معروف و نهي از منكر مـي  زكات مي
  )41(الحج: خداست!

كيل حكومت كه مظهر قدرت وبلكه الزم قدرت اسـت اهتمـام ورزيـده و    اسالم به تش
ي سياست گذاري جامعه را بر عهـده دارد از جايگـاه ويـژاي برخـوردار     كه مساله» امامت«

  است.
- وپيشوايي اجرايي جامعه را به دوش مي كشـيده  ي ادارهگروهي از پيامبران الهي وظيفه

ي آنها وبلكه سرآمد ند از جملهاامت را برعهده داشتهاند. يعني هم مقام رسالت وهم مقام ام
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تعبير مـي شـود.   » امامت عامه« آنها حضرت ختمي مرتبت محمد(ص) است از اين مقام به
هميشه ودر هر عصروزمان،بايد امام وپيشوايي در ميان مردم از سوي خدا باشـد،خواه مقـام   

اشته باشد.(مكارم شيرازي، پيـام قـرآن،   نبوت ورسالت را دارا باشد ويا تنها مقام واليت را د
  )43، ص9ج

امامت و پيشوايي از نظر تمام فرق اسالمي واجب است و بر امت اسالمي الزم است كه 
از پيشواي عادل پيروي كنند تا قوانين الهي را در بين آنان جاري سازد و با احكـام اسـالمي   

صـاف خليفـه و امـام اسـت.(     جامعه را رهبري كند. آنچه مورد اختالف است شـرايط و او 
  )93جمعي از نويسندگان، امامت پژوهي، ص

يعني جانشـيني پـس از پيـامبر (ص) بـراي سرپرسـتي و حاكميـت       » امامت خاصه«اما 
هـاي فـوق   واجراي احكام ديني مورد توجه وتاكيد قرآن قرار گرفته است. با توجه به گفتـه 

ي آن جامعـه و پيشـوايي كـه اجـراي     هركجا كه جامعه وجود دارد تدبيروتدوين برنامه بـرا 
  برنامه را بر عهده داشته باشد امري اجتناب نا پذير است.

  شيخ طوسي مي گويد :
از لفظ وواژه ي امام دو معني قابل استفاده است يك معني مقتدا بـودن امـام در افعـال    
وگفتارش است ... معناي ديگر كسي است كه به تدبير وسياست آن قيام مـي كنـد بـه    

ع از حريم جامعه ديني وجنگ با دشمنان آن بر مي خيزد و واليت امراء وقضات را دفا
  )111(طوسي، الرسائل العشر، ص كند وحدود را اقامه مي كند و... تعيين مي

امام در فرهنگ شيعه شخصي است كه مقام تبيـين پيغمبـر را دارد وكالمـش در تبيـين     
ر اجتماعي مردم؛ اعم از امور نظـامي،  وحي حجت است و واجب االطاعه . همچنين در امو

سياسي، اقتصادي، سياست خارجه و...فرمان او مطاع است.(مصباح يزدي، راهنمـا شناسـي،   
  )410ص 

  امام علي(ع) در پاسخ به خوارج كه حكومت دنيوي را مخصوص خداوند مي دانستند
يعملُ في إِمرَته الْمؤْمنُ و يستَمتع فيها الْكَافرُ و يبلِّغُ اللَّه و إِنَّه لَابد للنَّاسِ منْ أَميرٍ برٍّ أَو فَاجِرٍ 

الْفَي بِه عمجي لَ وا الْأَجيهف  نَ الْقَوِيم يفلضَّعل ؤْخَذُ بِهي لُ وبالس نُ بِهتَأْم و ودالْع قَاتَلُ بِهي و ء
 تَرِيحستَّى ينْ فَاجِرٍحم تَرَاحسي رٌّ و؛ب  

ي حكومت ، به كار خود مردم به زمامداري نيك يا بد نيازمندند، تا مؤمنان در سايه
مشغول وكافران هم بهره مند شوند، ومـردم در اسـتقرار حكومـت، زنـدگي كننـد، بـه       

ي حكومت ، بيت المال جمع آوري مي گردد وبه كمك آن با دشمنان مي تـوان  وسيله
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بارزه كرد. جاده ها امن وامان وحق ضعيفان از نيرومندان گرفته مي شود. ونيكو كاران م
  )40در رفاه واز دست بدكاران، در امان باشند.(نهج البالغه، خطبه

امام رضا مي فرمايد: امامت مقام ومنزلت انبيا وميراث اوصياست امامت خالفت خدا در 
لمانان صالح وعـزت مـؤ منـان اسـت امامـت      روي زمين است... امامت زمام دين نظام مس

اساس اسالم رشد يابنده وپايه بلند آن است با امـام اسـت كـه نمـاز وروزه وحـج وجهـاد       
تماميت مي يابد امام است كه حالل خدا را حالل وحرام خدا را حرام وحدود خدا را اقامه 

هاي رسـا بـه راه   ودين خدارا پاسداري مي كند ومردم را با حكمت واندرزهاي نيكو ودليل
  )117، ص2خواند.(كليني، اصول كافي، جپروردگار مي

  
  اجتماعي -  دو نمونه از آيات سياسي 1.6

1.     يـنَكُمد لَكُـم لْـتأَكْم منِ الْيواخْشَوو مهفَلَا تَخْشَو كُميننْ دينَ كَفَرُوا مالَّذ سيئ مالْيو
  ...؛ ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينًاوأَتْممت علَيكُم نعمتي 

امروز، كافران از (زوال) آيين شما،مأيوس شدند؛ بنـابر ايـن، از آنهـا نترسـيد! و از     
(مخالفت) من بترسيد! امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بـر شـما تمـام    

  )3(المائدة:عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتمنمودم؛ و اسالم را به 

ي رهبري جامعه پس از پيـامبر(ص)  اجتماعي قرآن كه به مسأله - از جمله آيات سياسي
ي دين  وموجب يأس ونا اميدي دشمنان از نابودي دين پرداخته است و آن را تكميل كننده

) 67ي ابالغ واليت است (مائده: ي موضوعي به آيهمي داند، آيه اكمال دين است كه پيوسته
  سياسي براي حكومت پس از پيامبر است.كه خود يك دستور 

ي طباطبايي مي فرمايد: دليل ياس و نا اميدي كافران از دين آن است كه با امامت، عالمه
ي يعني شخص پيامبر(ص) عبور كرده وبه مرحله» حامل شخصي«ي اتكاء به دين از مرحله

» بقـاء «ي رحلـه بـه م » حـدوث «ي رسيده است زيرا از مرحلـه » امامت«يعني » وعيحامل ن«
) با آمدن دين به وسيله پيامبر(ص) حـدوث  176، ص5رسيده است. (طباطبايي، الميزان، ج

  ي دين، واقع مي شود.دين اتفاق افتاده و با امامت، بقاء وادامه
ي اسالمي از بارزترين ومهمترين مسايلي است كه ي رهبري جامعهبه طور طبيعي مسأله

يابند كه امـام معصـوم رهبـر دينـي وسياسـي      تد. و مردم در مياكمال دين با آن اتفاق مي اف
  )297، ص2جامعه است. (مدرسي يزدي، من هدي القرآن، ج
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  )200آل عمران:»(يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ« .2
اجتماعي قرآن كريم است. هم دستور بـه صـبر فـردي     –اين آيه از جمله آيات سياسي 

است وهم صبر جمعي واجتماعي وهم گرد آمدن بر محور پيشوايي ديني و اطاعت اوامر او. 
  از روايات رسيده از اهل بيت(ع) نيز همين معنا برداشت مي گردد.

م مـع ولـيكم   قال: على عدوك» و صابِرُوا«على األذى فينا، قلت: » اصبِرُوا«عن ابي عبداهللا:
قلـت: تنزيـل قـال: نعـم.     »  و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ«قال: المقام مع إمامكم، » و رابِطُوا«قلت 

  )213،ص1(عياشي، تفسير عياشي، ج
الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا و يا أَيها  - عنْ أَبِي بصيرٍ قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ

نْ تَقْتَدلَى مابِطُوا عر ةِ ويلَى التَّقع مابِرُوهص بِ وائصلَى الْمبِرُوا عرابِطُوا فَقَالَ اص صابِرُوا وونَ بِه - 
 )369.(ابن بابويه، معاني االخبار، ص و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ

اصبروا على دينكم، و صابروا . يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوااهللا: عن ابي عبد 
 )732،ص1(بحراني، البرهان، ج». عدوكم، و رابطوا إمامكم فيما أمركم، و فرض عليكم  على

دستور به صبر فردي است كه داراي اقسام صبر بر معصيت، صبر بـر طاعـت،   » اصبِرُوا«
دستوري اجتماعي وسياسي است  به معناي صبر جمعي با » صابِرُوا«وصبر بر مصيبت است. 
ها ومشكالت. افراد به اعتماد صبر ديگران، صبر مي كنند وسـختي را  روح جمعي بر سختي

نمايـد و بـه   را ارائه مي» مصابره«معناي عام وفراتري از » رابطوا«بر خود هموار مي نمايند. و 
افزايـي دارنـد و   جمعيت و جامعه كه تمام قواي آن با هم رابطه همنوايي و هم معناي ايجاد

حول محور پيشوا و رهبر و امام و بر اساس اطاعت از فـرامين و منويـات او در سـختي و    
 2گيرند.راحتي در كنار هم قرار مي

ه اجتماعي نظير دسـت  –در قرآن كريم موارد متعددي از آيات تاريخي با رويكرد سياسي 
هاي اجتماعي، شيوه برخورد با كافران و منافقـان، تعامـل بـا ديگـر     هاي سياسي، گروهبندي

هاي مقابله با دشمنان و... وجود دارد كه به دليل رعايت اختصـار  اقوام و ملل و اديان، شيوه
  كنيم.پژوهان و محققان واگذار ميدر نوشتار حاضر، آن را به مطالعه و بررسي دانش

  
  گيري جهيت. ن7

ي نخست هـدف آموزشـي را   هاي تاريخي، در مرحلهقرآن كريم در استفاده از گزاره ـ
كنند و پس از آن با هشدارهاي خود، به دنبال تربيت گام بـه گـام فـردي و    دنبال مي
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- آموختن و كاربست آموزه ها، فرصتاجتماعي انسان و جامعه است؛ زيرا اين تجربه

 دهند.  ي آينده قرار ميد و گذشته را آينهسازنها را براي انسان فراهم مي

كنـد و  قرآن كريم براي اصالح باورهاي اشتباه، به رويداد مهم تاريخ اسالم اشاره مي ـ
اي از مسـلمانان در خصـوص علـت    آن را زمينه تصحيح ديدگاه شـرك آلـود عـده   

 دهد.شكست در جنگ احد قرار مي

هاي تربيتي قـرآن از  مؤثرترين شيوهي كارآمدترين و ي عبرت آموزي، از جملهشيوه ـ
ها را به عبرت آموزي از آنچه بـراي گذشـتگان رخ   تاريخ است و قرآن كريم  انسان

 كند.داده است توصيه مي

اند، به هاي قرآن بر اساس فطرت انسان و رشد استعدادهاي فطري او نازل شدهآموزه ـ
ي عيني و واقعي و نه تخيلي هانياز فطري بشر براي الگو خواهي توجه كرده و نمونه

دهد و از روش تربيتـي الگـويي بـراي رشـد شـكوفايي انسـان       و انتزاعي را ارائه مي
 دهد كه هر الگويي قابل پيروي نيست.كند. قرآن به اين نكته توجه مياستفاده مي

هاي تاريخي را صرفاً به منظور نقل تاريخ يك واقعه ورويداد، قرآن هيچ يك از گزاره ـ
كرده است و همواره يك هدف و مقصد هـدايتي و آگـاهي نسـبت بـه مسـأله      ياد ن

هاي تاريخي قرآن در مقـام  توان ادعا كرد كه تمامي گزارهكند. ميخاصي را دنبال مي
 ها و قوانين الهي تاريخي است. بيان و شناساندن يا بازشناسي سنت

آياتي اسـت كـه علـل    هاي تاريخي در قرآن، از ديگر مصاديق كاركرد شناختي گزاره ـ
كند تا در مسير حركـت جوامـع   عظمت و انحطاط جوامع در طول تاريخ را بيان مي

 ي كمال و سعادت، ياري رسان آنان باشد.  براي رسيدن به نقطه

زند. قرآن براي جامعه جامعه وجود مستقلي دارد و يك سرنوشت جمعي را رقم مي ـ
ي ويژه و مسـتقلي را ارائـه كـرده    عيني قائل است و براي آن برنامه وجود حقيقي و

 است. 

، »هـا ي عمل و سرنوشـت مشـترك امـت   نامه«، »وجود پيامبر خاص براي يك امت« ـ
ي نگاه استقاللي و حقيقي قرآن نشان دهنده» هااجل امت«و » هاعمل مشترك انسان«

 به جامعه است.

گذاري اسـت و قـرآن   ت نيازمند برنامه و هدفجامعه براي رسيدن به كمال و سعاد ـ
اي سنجيده و بر اساس وحي، براي سعادت دنيا وآخرت انسان و جامعـه دارد.  برنامه
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- ي هدايتچنان كه پيامبر(ص) با دريافت وحي و ابالغ و تبيين آن براي مردم، زمينه

جتماعي هاي فردي را فراهم آورد و با تشكيل نظام سياسي و حكومت ديني، احكام ا
  ي نظام سياسي ديني به اجرا در آورد.اسالم را در گستره

  
ها نوشت پي

 

  آمده است:» ضَرَب اللَّه مثَلًا«الگو پردازي قرآن گاه با عبارت . 1

نْ عبادنَـا      « ينِ مــدبع ت كَانَتَـا تَحـ لُوط رَأَتامنُوحٍ و رَأَتينَ كَفَرُوا املَّذثَلًا لم اللَّه ضَرَب
عم خُلَا النَّاريلَ ادقشَيئًا و نَ اللَّها ممنْهيا عيغْن ا فَلَممينِ فَخَانَتَاهحالص    ضَـرَبينَ*  ولاخالـد

ـ  ننَجنَّةِ وي الْجيتًا فب كنْدي عنِ لاب بر نَ إِذْ قَالَتورْعف رَأَتنُوا امينَ آملَّذثَلًا لم نْ  اللَّه ي مـ
  )11/التحريم»(فرْعونَ وعمله ونَجني منَ الْقَومِ الظَّالمينَ

اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن  افر شدهخداوند براي كساني كه ك
دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولي به آن دو خيانـت كردنـد و   
ارتباط با اين دو (پيامبر) سودي به حالشان (در برابر عذاب الهي) نداشـت، و بـه آنهـا    

  !»شوند وارد آتش شويد همراه كساني كه وارد مي«گفته شد: 
و خداوند براي مؤمنان، به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگـام كـه گفـت:    

اي براي من نزد خودت در بهشت بسـاز، و مـرا از فرعـون و كـار او      پروردگارا! خانه«
 »نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهايي بخش!

 91،ص4ر.ك. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان، ج .2
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  قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازي

  نهج البالغه، ترجمه محمد دشتي
ابن بابويه، محمدبن علي(صدوق)،من ال يحضره الفقيه،غفاري، علي اكبر، دوم، قم، جامعه مدرسين حوزه 

  ق.1413علميه قم، 
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 ش.1367قمي، علي بن ابراهيم، تفسير قمي،چاپ چهارم، قم، دارالكتاب، 
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 ق.1403مجلسي، محمدباقر، بحار االنوار،بيروت، داراحياءالتراث العربي، 

 ق.1419مدرسي يزدي،محمدتقي،من هدي القرآن، چاپ اول،تهران، دارمحبي الحسين،

 ش.1359ماركس،كارل،مانيفست كمونيست،ترجمه محمد پور هرمزان،تهران، انتشارات حزب توده ايران،

 ش.1367محمدتقي،راهنما شناسي،چاپ اول،قم، مركز مديريت حوزه علميه قم،مصباح يزدي، 

 ش.1391، آموزش فلسفه،چاپ سيزدهم،تهران، شركت چاپ ونشر بين الملل، ------------ 

مصطفوي،حسن،التحقيق في كلمات القرآن الكريم،چاپ اول، تهران،وزارت فرهنـگ وارشـاد اسـالمي،    
 ش.1368

 ش.1395ر، تهران، صدرا،مطهري، مرتضي مجموعه آثا

 جامعه وتاريخ، تهران، بنياد علمي فرهنگي شهيدمرتضي مطهري، نسخه ديجيتالي.------------ 

 ش.1374مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، چاپ اول، تهران، دارالكتب االسالميه، 

 ش.1373،پيام قرآن،چاپ اول،قم،نسل جوان،-------------- 

 ش.1375جامعه شناسي،ترجمه احمد صدارتي،چاپ سوم،تهران،نشر مركز،وبر،ماركس،مفاهيم اساسي 
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واحدي،محمدبن احمد، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، چاپ اول، قاهره، لجنة احياء التراث االسالمي، 
 ق.1416


